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1. Numer NIP 2. Numer Karty Podatnika 
 

.

DL-1     
DEKLARACJA NA PODATEK LE NY 

na
 

3. Rok 
 

  
piecz tka nag ówkowa podatnika 

Podstawa prawna: Art.6 ust p 5 ustawy z dnia  30 pa dziernika 2002 r. o podatku le nym (Dz. U. Nr  200, poz. 1682, z  pó n. zm.). 
Sk adaj cy: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spó ek nie maj cych osobowo ci prawnej oraz osób 

fizycznych b d cych w a cicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, u ytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami 
lasów stanowi cych w asno  Skarbu Pa stwa lub jednostki samorz du terytorialnego oraz dla osób fizycznych b d cych 
wspó w a cicielami lub wspó posiadaczami z osobami prawnymi, b d  z innymi jednostkami organizacyjnymi 
nieposiadaj cymi osobowo ci prawnej lub ze spó kami nieposiadaj cymi osobowo ci prawnej. 

Termin sk adania: Do 15 stycznia ka dego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno ci maj cych wp yw na powstanie, b d  
wyga ni cie obowi zku podatkowego lub zaistnienia zdarze  maj cych wp yw na wysoko  podatku. 

A. MIEJSCE SK ADANIA DEKLARACJI 
 

B. OKOLICZNO CI POWODUJ CE KONIECZNO  Z O ENIA DEKLARACJI 
 5. Okoliczno ci powoduj ce obowi zek z o enia deklaracji (zaznaczy  w a ciwy kwadrat):

      1. Deklaracja roczna                     2. Korekta deklaracji rocznej (miesi c - rok)  

           3. Wyga niecie  obowi zku podatkowego            4. Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby 

           5. Powstanie obowi zku podatkowego w trakcie roku (miesi c - rok) 

C. DANE PODATNIKA                  * - dotyczy podatnika nieb d cego osob  fizyczn            ** - dotyczy podatnika b d cego osob  fizyczn  

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 6. Rodzaj podatnika (zaznaczy  w a ciwy kwadrat): 

  1. osoba fizyczna     2. osoba prawna         3. jednostka organizacyjna          4. spó ka, nieposiadaj ca osobowo ci prawnej 
 7. Nazwa pe na * / Nazwisko ** 

 

 8. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi , drugie imi  ** 

 9. Identyfikator REGON 10. Numer PESEL  

 11. Nr klasyfikacji wg PKD lub EKD 
 

C.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 
 12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat 

 15. Gmina 16. Ulica 17. Nr domu 18. Nr lokalu

 19. Miejscowo  20. Kod pocztowy 21. Poczta

C.3. Adres do korespondencji (wype ni  w przypadku innego adresu ni  adres siedziby) 
 22. Kraj 23. Województwo 24. Powiat 

 25. Gmina 26. Ulica 27. Nr domu 28. Nr lokalu

 29. Miejscowo  30. Kod pocztowy 31. Poczta

 32. Telefon 33. Adres e-mail

 

-

-  

4. Prezydent Miasta Krakowa dzia aj cy poprzez Urz d Miasta Krakowa,
    Wydzia  Podatków i Op at, Al. Powstania Warszawskiego 10 

Za cznik numer 8  do Uchwa y nr ................

Rady Miasta Krakowa z dnia ................2009 r.
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D. DANE DOTYCZ CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA   
 

Przedmiot opodatkowania Powierzchnia lasów 
w hektarach 
 

 
          Stawka podatku 

 
 

 
Kwota podatku 

 1. Lasy    ochronne    oraz    wchodz ce    w    
sk ad rezerwatów przyrody i parków 
narodowych 

34. 
  
 

35. 

 
36. 
 
 

 2. Lasy pozosta e 37. 38. 
                            

39. 
 

       

 Razem kwota podatku 
Suma kwot wszystkich pozycji (nale y zaokr gli  do pe nych z otych) 

40. 

E. DANE DOTYCZ CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA   
Wyszczególnienie   wszystkich   (zarówno podlegaj cych opodatkowaniu jak i  zwolnionych)  
gruntów uj tych w deklaracji na podatek le ny na    ____________________   rok 

 Jednostka  ewidencyjna Numer obr bu Numer dzia ki Numer  KW ( Lwh ) Dzielnica 
Pow. lasów w ha 

 
Rodzaj w asno ci / Charakter w adania 

1. 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 

47. 

2. 

48. 49. 50. 51. 52. 53. 

54. 

3. 

55. 56. 57. 58. 59. 60. 

61. 

4. 

62. 63. 64. 65. 66. 67. 

68. 

5. 

69. 70. 71. 72. 73. 74. 

75. 

6. 

76. 77. 78. 79. 80. 81. 

82. 

 
Razem powierzchnia lasów w hektarach  

83. 

F. ZWOLNIENIA OD PODATKU LE NEGO   
 

Powierzchnia lasów w hektarach  
 

          Kwota zwolnienia                 

I.  Na  podstawie  art.  7  ust  1  ustawy  o  podatku le nym zwalnia si :                                                               
 1. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat  84. 

                                      
 2. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 85. 

 3. u ytki ekologiczne 86. 

 
Razem  I  

87. 

 



POLA JASNE WYPE NIA PODATNIK. WYPE NIA  NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R CZNIE, DU YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.  

DL-1(2) 3/3 
 

II.  Na  podstawie  art.  7  ust  2  ustawy  o  podatku le nym zwalnia si : 
 1. uczelnie  88. 

 2. szko y, placówki, zak ady kszta cenia i placówki doskonalenia nauczycieli- publiczne i niepubliczne, oraz 
organy prowadz ce te szko y, placówki i zak ady odpowiednio z tytu u zarz du, u ytkowania lub u ytkowania 
wieczystego nieruchomo ci szkolnych 

89. 

 3. placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk 90. 

 4.    prowadz cych    zak ady   pracy   chronionej    lub zak ady   aktywno ci   zawodowej   w   zakresie   lasów 
wymienionych   w   decyzji   w   sprawie   przyznania statusu    zak adu    pracy    chronionej    lub    zak adu 
aktywno ci zawodowej lub zg oszonych wojewodzie- zaj tych na prowadzenie tego zak adu, z wy czeniem 
lasów,   które   znajduj    si    w   posiadaniu   zale nym podmiotów nie b d cych prowadz cymi zak ad 
pracy chronionej lub zak ad aktywno ci zawodowej 

91. 

 5. jednostki badawczo-rozwojowe 92. 

  6.   przedsi biorców   o   statusie   centrum   badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach okre lonych   w  
ustawie   z   dnia  29   lipca  2005   r.  o  niektórych formach wspierania dzia alno ci innowacyjnej   

      (Dz. U. Nr   179,   poz.   1484   z    pó n.   zm.)   w   zakresie przedmiotów opodatkowania zaj tych na 
prowadzenie przez nich bada  i prac rozwojowych 

93. 

 
Razem  II 

94. 

   Ogó em  I + II 95. 

G. O WIADCZENIE I PODPIS OSOBY WYPE NIAJ CEJ DEKLARACJ  I OSOBY 
     UPOWA NIONEJ DO REPREZENTOWANIA PODATNIKA 

wiadomy odpowiedzialno ci karnej  wynikaj cej z art.270 § 1 Kodeksu Karnego o wiadczam, e podane przeze mnie dane s  zgodne   
z prawd .  

 96. Imi   i Nazwisko osoby wype niaj cej deklaracje 97. Telefon kontaktowy

 98. Data wype nienia deklaracji (dzie  - miesi c - rok) 
 
 

99. Podpis (piecz ) osoby wype niaj cej 

 
 100. Imi    101. Nazwisko

 102. Data  (dzie  - miesi c - rok) 
 
 

103. Podpis (piecz ) osoby reprezentuj cej 

 
 104. Imi   i Nazwisko osoby fizycznej 105. Telefon kontaktowy

 106. Data  (dzie  - miesi c - rok) 
 
 

107. Podpis osoby fizycznej 

 
H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 108. Kwota podatku do przypisu 
 

 109.Kwota podatku do zwolnienia 
 

 110. Dane osoby wprowadzaj cej dane do systemu 111. Data (dzie  - miesi c - rok) i Podpis sprawdzaj cego Deklaracj  

 
   Pouczenie 

 
Zgodnie  z  art.63  §  1  ustawy  z  dnia  29  sierpnia 1997 roku Ordynacja  Podatkowa  (Dz.U.  z  2005r  nr  8  poz.60  z  pó n. zm.)  
podstawy  opodatkowania,  kwoty podatków,  odsetki  za  zw ok   zaokr gla  si   do  pe nych  z otych,  w  ten  sposób,  e  ko cówki  
kwot  wynosz ce  mniej  ni   50  groszy  pomija  si ,  a ko cówki kwot wynosz ce 50 i wi cej groszy podwy sza si  do pe nych z otych. 

W przypadku niewp acenia w obowi zuj cych terminach i ratach kwoty wyliczonego podatku lub wp acenia jej w niepe nej wysoko ci, 
niniejsza deklaracja stanowi  podstaw   do  wystawienia  tytu u  wykonawczego,  zgodnie  z  przepisami  art.2  §  1  pkt  1,  art.3  §  1  i  
art.3a  ustawy  z  dnia  17  czerwca  1966  r.  o post powaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954, 
ze zm.). 
Wyliczony podatek le ny nale y wp aca  do 15 dnia ka dego miesi ca na przypisany do Podatnika indywidualny numer rachunku 
bankowego 
 
Uwaga 
Niniejszy  druk  deklaracji  podatkowej  jest    obowi zuj cym  na  terenie  Gminy  Miejskiej  Kraków.  Deklaracj   uznaje  si   za  z o on  
wy cznie w przypadku, gdy wszystkie rubryki s   wype nione wraz ze stosownymi za cznikami. 


